ANNEX 3 PROTOCOL CIUTAT ESPORTIVA BLANES COVID-19

PROTOCOL CIUTAT ESPORTIVA BLANES COVID-19

1. INTRODUCCIÓ.
El següent document esdevé una guia per establir unes mesures de seguretat
que s’hauran de seguir per fer ús de la Ciutat Esportiva Blanes durant els
entrenaments i partits de competició de la temporada 2020-2021 i que
s’iniciaran durant el mes d’agost de 2020.
2. REUNIÓ INFORMATIVA.
Abans de l’inici de les activitats es portarà a terme una reunió informativa
amb totes les entitats esportives usuàries de les instal·lacions esportives
municipals per donar a conèixer l’aplicació d’obligat compliment d’aquest
protocol.
3. LA CIUTAT ESPORTIVA BLANES.
La Ciutat Esportiva Blanes disposa d’un protocol intern de reobertura de
l’equipament per fer ús durant els entrenaments i partits de competició de la
temporada 2020-2021. Aquest protocol ha estat validat pel departament de
Protecció Civil de l’Ajuntament de Blanes adaptant-se en la seva totalitat a
les normatives dictades per les autoritats competents.
4.
ARRIBADA A LA CIUTAT ESPORTIVA BLANES. Obligat compliment que
tothom (organitzadors i participants de 6 anys en endavant) portin la
mascareta posada.
1) Amb vehicles, motocicletes, bicicletes :
El vehicle es deixarà estacionat a l’aparcament exterior de la CEB (costat
camp futbol) i s’hi entrarà per la porta metàl·lica que hi ha al fons de
l’esplanada dels autobusos. Les bicicletes i motocicletes s’estacionaran als
aparcaments específics ubicats a l’exterior de la CEB.
S’accedirà a la instal·lació CEB i camp de futbol per la porta metàl·lica
ubicada al costat de les portes de vidre de l’accés principal.

2) A peu:
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S’accedirà a la instal·lació per les portes de vidre de l’accés principal.
5. PRESA DE LA TEMPERATURA ALS/LES PARTICIPANTS.
Abans d’accedir a la instal·lació cada organitzador prendrà la temperatura,
d’obligat compliment, a tots els i les participants així com integrants de
l’activitat.
6. ACCÉS A LA INSTAL.LACIÓ.
Una vegada presa la temperatura cada entitat (cada grup de convivència:
(participants i entrenador/s – entrenadora/es) mantenint la distància
personal, es dirigirà a les portes d’accés principals. Entre les entitats us haureu
de coordinar per no entrar tots alhora, en cas de coincidència horària. El
primer que acabi de prendre la temperatura podrà anar entrant.
Accés pista verda: portes de vidre de la dreta (mirant de front) i accés per la
porta corredera del passadís 1.
Accés pista vermella: portes de vidre de l’esquerra (mirant de front) i accés
per la porta corredera del passadís 3.
Accés pista blava: portes de vidre de l’esquerra (mirant de front) i accés per
la porta corredera del passadís 3.
Accés sala boxa: portes de vidre de la dreta (mirant de front) i accés per la
porta corredera del passadís 1.
Accés tatami: portes de vidre de l’esquerra (mirant de front) i accés per la
porta corredera del passadís 3 fins a accedir a primera planta.
-

Grups que vagin al tatami 1: accés porta vidre de 1a planta (entrada i
sortida).

-

Grups que vagin al tatami 2 i 3: accés porta principal de 1a planta a pista
groga (entrada i sortida).

Accés gims 1, 2: portes de vidre de l’esquerra (mirant de front) i accés per la
porta corredera del passadís 3 direcció primera planta.
Accés gim 3: portes de vidre centrals i accés pel passadís central
Accés gim 4: portes de vidre de l’esquerra (mirant de front) i accés per la
porta corredera del passadís 3 direcció primera planta gim 1 i 2.
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Accés gim 5: portes de vidre del mig (mirant de front) i accés per la porta
corredera del passadís 3, direcció primera planta.
Accés camp de futbol: portes de vidre de l’esquerra (mirant de front) i accés
pel passadís de l’esquerra direcció camp de futbol per planta baixa.
Per accedir a la instal·lació, entrenadors inclosos, caldrà que tothom es
netegi les mans amb gel hidroalcohòlic que hi haurà a l’entrada de la CEB
així com també el que hi haurà a l’accés del camp de futbol.
Les circulacions d’accés a la instal·lació una vegada es reobri l’aparcament
soterrat es faran segons consta a l’article 5) del Protocol de Reobertura,
apartat Mesures de salut i seguretat i subapartat 11).

7. ACCÉS A LES PISTES / CAMP DE FUTBOL (TERRENYS DE JOC).
Abans d’entrar:
En els passadissos comuns, abans d’accedir al terreny de joc de les pistes
esportives, cada participant i entrenadors s’hauran de canviar el calçat de
carrer pel calçat esportiu (obligat compliment). I els participants es podran
treure la mascareta.
En el porxo, abans d’accedir al terreny de joc del camp de futbol, cada
participant s’haurà de canviar el calçat de carrer pel calçat esportiu (obligat
compliment). ). I els participants es podran treure la mascareta.
No es pot portar el calçat esportiu de casa.
Neteja i desinfecció de mans amb el gel que la instal·lació posa a la
disposició dels esportistes i personal tècnic.
Dins terreny de joc:
Es podran deixar les motxilles/bosses a dins les pistes, en un lateral, atès que les
taquilles estaran fora de funcionament.
En el camp de futbol es podran deixar sota el porxo.
Obligat compliment respectar els aforaments permesos de les instal·lacions.
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8. ACCÉS ALS SERVEIS (WC).
Pista verda-1 i 2, vestidors d’àrbitres 1 i 2
Pista verda-3 i 4 i sala Gim 5, vestidors d’àrbitres 3 i 4
Pista vermella, vestidors d’àrbitres 7 i 8,
Pista blava, vestidors d’àrbitres 6 i 11.
Pista groga, lavabos públic primer planta.
Gims 1, 2, 3, vestidors d’àrbitres 16 i vestidor tècnic.
Gim 4, lavabos públic V.
Gim 5, vestidors d’àrbitres 1 i 2
Sala de boxa, vestidors d’àrbitres 14 i 15.
Camp de futbol, serveis públics (entrada per la porta de davant de la gespa i
sortida per la porta del passadís sota grada).
En els serveis (WC) només hi pot accedir 1 persona. Caldrà rentar-se les mans
amb sabó i secar-se amb paper.
9. SORTIDA ACTIVITAT.
Es sortirà de pista i del camp de futbol i en els passadissos comuns es farà
canvi de calçat (es recomana que el calçat de carrer siguin xancles o calçat
còmode i fàcil de treure i posar) i es sortirà pel passadís del mig i per les portes
de l’entrada principal de vidre (les del mig).
10. NETEJA I DESINFECCIÓ MATERIAL
Cada entitat, al finalitzar l’activitat, haurà de netejar i desinfectar el material,
en cas que aquest s’hagi hagut de compartir, seguint el protocol
corresponent.
11. MESURES DE SEGURETAT
És d’obligat compliment les disposicions establertes en aquest protocol, i
seguir totes les mesures de seguretat, neteja i desinfecció recollides per
l’Ajuntament de Blanes així com per part de les autoritats competents, cas
contrari l’Administració tindrà potestat per sancionar el seu incompliment.
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